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                                                                                           Közmunkások virágosítanak a parádi főutcán 
  



Húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe. Parádon a húsvéti mise végén az esperes baráti 
köréhez tartozó asszony, Németh Tiborné Brigitta (négy gyermek anyja,az ötödiket most 
várja) elénekelte az Aranymiatyánk moldvai csángó változatát, meglepve ezzel a helybélieket. 
Lapunk az ének szövegével emlékezik Jézus szenvedésére, kereszthalálára és feltámadására. 

 
„Virág szombaton este 
Mária fiát kérdezte. 
Jövő héten mit fogsz tenni? 
Szent fiam mit fogsz szenvedni? 
 
Virágvasárnapján mit fogsz tenni? 
Szent fiam mit fogsz szenvedni? 
Akkor anyám király leszek. 
A jeruzsálembe bé mejek. 
 
Hát nagy hétfőn mit fogsz tenni? 
Szent fiam mit fogsz szenvedni? 
Akkor anyám beteg leszek. 
A templomba nem mehetek. 
 
Hát nagykedden mit fogsz tenni? 
Szent fiam mit fogsz szenvedni? 
Akkor anyám vándorolok. 
Az utcákon le s fel járok. 
 
Nagyszeredán mit fogsz tenni? 
Szent fiam mit fogsz szenvedni? 
Akkor anyám hamis Júdás 
Engem harminc pénzért elád. 
 
Nagycsütörtökön mit fogsz tenni? 
Szent fiam mit fogsz szenvedni? 
Anyám Getszemáni kertben 
Felmegyek az olajok hegyikbe. 
 
Jézus a Getszemáni kertben. 
Fenn az olajok hegyikbe. 
Térgyen állva imádkozik. 
Piros vérrel izzadozik. 
 
 
 
 
 

Nagypénteken mit fogsz tenni? 
Szent fiam mit fogsz szenvedni? 
Akkor anyám egy keresztre 
fel leszek én majd feszítve. 
 
Te a kereszt alatt leszel 
szent kezedvel el nem érhetsz. 
Szent kezedvel el nem érhetsz. 
Szűz öledbe le nem tehetsz. 
 
Hát nagyszombaton mit fogsz tenni? 
Szent fiam mit fogsz szenvedni? 
Akkor anyám koporsómba 
bészállok a gyászos síromba. 
 
Húsvét napján mit fogsz tenni? 
Szent fiam mit fogsz művelni? 
Akkor anyám feltámadok 
mennyországba uralkadok. 
 
Húsvét után ötven napra 
piros pünkösd hajnalára 
elküldöm a vigasztalót 
a fehér színű galambot. 
 
Pünkösd után nyolcvan napra 
Nagyboldogasszony napjára 
felviszlek a mennyországba 
a mennyei boldogságba. 
amen” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



TUDÓSÍTÁS A TESTÜLETI ÜLÉSEKRŐL 
                                                                                                   
Nagy István 
 
2013. március 21-i ülés 
 
Pályázat szennyvízcsatorna-hálózat bővítésére és 
szennyvíztisztító telep korszerűsítésére 
 Összevont ülés volt Recsken, amin  Bodony, Mátraballa,  Mátraderecske, Parád, Recsk 
 önkormányzatai vettek részt. Arról kellett dönteni, hogy az érintett önkormányzatok 
 társulás formájában részt vesznek-e egy pályázaton, ami az önkormányzatoknak netto 
 finanszírozású, azaz a 430 milliós összeget az EU és a magyar Kormány biztosítja. Az 
 un. KEOP 1.2 megnevezésű pályázat keretében kétféle fejlesztés valósítható meg: 
 az érintett településeken a szennyvízhálózat bővítése (250 millió Ft)  és a recski 
 szennyvíztisztító telep fejlesztése (180 millió Ft). 
                 A települések képviselői megismerték és megvitatták a pályázat feltételeit. Ezek                                   
            közül a fontosabbak:a pályázatnak előkészítő és megvalósítási szakasza lesz; a 

 hálózatbővítésre a 250 millió Ft minimális határ; ebben előközművesítés nem lehet 
 (csak olyan ingatlanokat lehet bekötni, amelyeken  vízfogyasztás van); a  telep  

            rekonstrukciójához szükséges a hálózatfejlesztés;a telepen főleg bővítés hajtható 
 végre, a rekonstrukcióra kis hányad fordítható.  

 A képviselőknek figyelembe kellett venniük, hogy ha nem pályázunk, a telep immár
 szükségessé váló fejlesztését az önkormányzatoknak kell pénzelniük, és azt, hogy
 ma minden településen számos olyan család él, amelyik a bekötés költségeit nem fogja   
            tudni előteremteni (többen ma lekötnek a vízvezetékről, nem rákötnek). 
  A képviselők hosszú vita és egyeztetés után úgy döntöttek, hogy a társulást 

létrehozzák és a pályázat előkészítő szakaszába bekapcsolódnak. (Ennek nem 
szükségszerű következménye, hogy a megvalósítási szakaszban is pályázzanak, és ha 
nem lépnek be a megvalósítási szakaszba, akkor sem kell visszafizetni az előkészítő 
szakasz költségeit.) 

 
2013. április 11-i ülés 

Vadászok meghallgatása 

   Az önkormányzat napirendjére vette a Fénykőbükk Bérkilövő Vadásztársaság  
vezetőinek meghallgatását. A vadásztársaság azért kezdeményezte a meghallgatást, 
mert úgy vélték, hogy azokon az alkalmakon, amelyeken egy másik helyi érdekeltségű 
vadásztársasággal fennálló jogvitájukról volt szó, a parádi vezetőség előtt rossz 
színben, amolyan „fekete bárányként” tűnhettek fel. Boros Attila és Szlovencsák 
Zoltán hosszan ismertették a bíróságot is megjárt ügyüket, de azzal az ajánlattal, hogy 
összegezhetnék mindezt a Parádi Mozaikban (viszontválasszal számolva), a vezetők 
nem kívántak élni. 

 

 



Területkisajátítás 

Az önkormányzat a parádóhutai Cser-dűlőn levő ingatlanokhoz Parád és Óhuta közötti 
szakaszán a közútba csatlakozó utat akar építeni. Mivel az úthoz szükséges telekrészek 
megvásárlására irányuló, másfél éve tartó tárgyalások nem vezettek eredményre, az 
önkormányzat a telekrészek kisajátítása mellett döntött. 

Talajterhelési díj 

A törvény szerint azoknak, akik ráköthettek volna már a szennyvízhálózatra, de ezt 
nem tették meg, talajterhelés díjat kell fizetniük. A díj az idén a korábbinak a 
tízszeresére emelkedett. Ezt a jelenleg érintettek (62 személy) 50%-a léptelen lesz 
kifizetni, ezért a hivatal felmentési illetve könnyítési rendszert dolgozott ki. Ezt a 
testület elfogadta. Talajterhelési díjat azoknak is fizetniük kell, akik derítőt 
használnak, ám ők a szippantás költségét a díjból levonhatják. Nem kell talajterhelési 
díjat fizetnie annak 

a.)  aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 
b.)  aki öregségi nyugdíjra jogosult, vagy megváltozott munkaképességű személy 

és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az 
adóév utolsó napján érvényes öregségi teljes nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének három és félszeresét, 

c.) akinél az egy háztartásban élők esetében az egy főre eső jövedelem az adóév 
utolsó napján nem haladja meg a kormányrendeletben meghatározott kötelező 
legkisebb munkabér (minimálbér) értékét, 

d.) akinél az ivóvíz felhasználás éves szinten a 12 m3-t nem haladja meg, 
 
  díjkedvezményben részesül: 
                  50 %-os díjkedvezményben részesül az, aki az (1) bekezdés a-d.) pontok hatálya    
          alá nem tartozik. 
 
 
Társadalmi szervezetek támogatása 

 A testület a Pénzügyi Bizottság javaslatára a 2013-ban rendelkezésre álló 2.000.000.- 
Ft-ot ekképpen osztotta el.  

Szervezet megnevezése 2013. évi önkormányzati támogatás 
összege 

Parádi Polgárőrség 350.000.-Ft + közterület h. díj 50 % 
Parádi Egészség és Otthonvédők Köre 100.000.-Ft 
Vöröskereszt Helyi Szervezete  30.000.-Ft 
Parádi Gyermekekért Alapítvány 70.000.-Ft 
Palócbokréta Hagyományőrző Egyesület 300.000.-Ft 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület 250.000.-Ft 
Parádi Sportegyesület (Karate szakosztály) 600.000.-Ft 
Római Katolikus Egyházközség Parád (az 
óhutai templomtető felújítására) 

250.000.-Ft 

Iskolai szülői szervezet (jótékonysági bálra) 50.000.-Ft 



Palóc piac 

   A piac szervezőjének, Gálfalvy Gallik Bélának a részvételével vitatta meg a testület 
a Palóc piac folytathatóságának lehetőségét. A polgármester szerint jó néhány, a 
piacon áruló kereskedő kérte, hogy a piac kerüljön vissza a régi helyére, a pavilonsor 
mellé. Ez és a piac húsvéti sikertelensége indokolta a véleménycserét. Gálfalvy Gallik 
Béla beszélt a korábbi nagy sikerekről, és úgy vélte, hogy az új hely valójában szép és 
jó, ha nem esik az eső. A képviselők a Palóc piac „filozófiáját” – hogy ti, elsősorban 
helyiek árulják ott a portékájukat, hozzájuk csatlakozva a minőségi magyar árukat 
hozó távolabbi kereskedőkkel – helyeslik, de a helyszínváltozást javasolják. A 
szervező közölte, hogy nem akarja elvinni Parádról a piacot, de kérte, hogy az 
önkormányzat segítse annak működését úgy, hogy térítés nélkül bocsássa 
rendelkezésükre sörasztalait, padjait, 40 műanyagszékét. 

 A testület megfogalmazta álláspontját, miszerint azok a kereskedők, akik nemcsak a 
Palóc piac napjain, hanem más alkalmakkor is szeretnének Parádon árulni, tehessék 
azt, a szokásos feltételekkel. A Palóc piac szervezőjével pedig a mostaninál 
megfelelőbb helyet keresnek a piac számára, a szervező kérésére pedig választ adnak, 
miután az egyik bizottság a kölcsönadás módját, feltételeit meghatározza. 

A fogorvos felmondott 

 Dr. Plopp Richárd fogorvos felmondott. Nehezményezte, hogy az önkormányzat 
 nyomatékosan kérte, hogy a kiírt munkaidőt tartsa be, vagy ha az neki nem felel meg, 
 írjon ki más időpontokat, és azokat tartsa be. 

A 3 hónapos felmondási idő alatt a fogorvos végzi a munkáját. Az önkormányzat 
lépéseket tesz új fogorvos Parádra szerződtetésére. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hófödte kokárdák 
 
  Az idei március 15-i tavaszünnep mindenképpen emlékezetes marad. Községünk 
hagyományaihoz híven március 14-én esti fáklyás felvonulást és megemlékezést szervezett az 
1848-as forradalom és szabadságharc 165. évfordulója tiszteletére. Az ünnepség a gyerekek és 
az iskola tanulóinak felvonulásával kezdődött, azonban a rossz időre való tekintettel a 
fáklyákat nem gyújtották meg. Én is csatlakoztam a tavaszi télben didergő lelkes csapathoz. 
miközben a Kossuth nóta ismert taktusait sodorta felénk a jeges szél. Az ünnepség a 
Himnusszal kezdődött, majd Parád és Bodony önkormányzata, az általános iskola, illetve a 
pártok és civil szervezetek helyi képviselői koszorúkat helyeztek el az emlékműnél. 
Az este fő eseménye Mudriczki József polgármester úr beszéde volt, mely által a forradalom 
másfél évszázadnyi távolságon túl derengő eseményei a ma élő ember számára is értelmet 
nyertek.  Községünk első embere az ünnep lényegére rátapintva hozta közelebb 1848 
márciusát. Amint elhangzott forradalmunk üzenete három szóban is megfogható: erő, egység 
és remény, s e közös főhajtás mindannyiunk számára erőt ad. Az ünnepség további részében 
március 15-e fiatalos hevületét a parádi iskola volt és jelenlegi tanulói versei, illetve dalai 
tolmácsolták.  
Hamvas Béla örök érvényű megjegyzése szerint az ünnep abban különbözik a 
hétköznapoktól, hogy általa az egyén eggyé válik a közösséggel. Az egyént, illetve az 



egymásközti versengést előtérbe helyező világunkban családi vagy állami ünnepeink 
fontossága megkérdőjelezhetetlen. Habár sokan vagyunk, nem gondolkodunk egyformán, és 
ahogy a szólás tartja, minden ember egy külön világ. Mindannyian sok és sok féle március 
15-ét éltünk meg már, de a behavazott kokárdák miatt ez a megemlékezés különleges élmény 
volt.  2013 havas március idusán, ha rövid ideig is, de együtt voltunk, összekötött minket a 
dicső múlt, illetve az ünnepség szervezőinek erőfeszítései. Köszönjük ezt az élményt Parád 
önkormányzatának, a Fáy András Általános Iskola tanárainak és diákjainak, illetve 
mindenkinek, aki az esemény létrehozásában közreműködött! 
         tarnóc 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Falugyűlés 2013 
 
2013. március 20-án falugyűlés volt a közösségi házban. A gyűlés most is két részből állt: az 
elsőben a jelen levők Mudriczki József polgármester értékelését hallgathatták meg a tavalyi 
év önkormányzati munkájáról, a másodikban felszólalásokra került sor, amikre a polgármester 
válaszolt. 
   A polgármester a 2012-es évi költségvetési rendeletben leírt tervekkel és azok 
megvalósításával elégedett volt. Az önkormányzat tartós kölcsön felvétele nélkül tudta elérni 
kitűzött céljait, e célok fontosabbjait említette. Az önkormányzat intézményei megkapták a 
szükséges pénzt ahhoz, hogy színvonalasan működhessenek; a már megkezdett fejlesztéseket 
folytathatta a község és újakba is kezdhetett (ezek a költségvetés teljes összegéhez képest is 
jelentősek), a község pénzügyi helyzete stabil, a gazdálkodás jó volt. 
   Ezután a polgármester a 2013. évi költségvetési rendelet fontosabb célkitűzéseit és fő 
számait ismertette. (Erről az előző lapszámban olvashatnak – a szerk.), hogy jobban 
követhető legyen a mondandója, ezeket ki is vetítette. 
   A húszperces beszámoló után a lakosok kérdései, felvetései következtek, ezekre a 
polgármester válaszolt, mert egy kivételével valamennyit hozzá intézték. 
   Az embereket leginkább a felszíni víz elvezetése foglalkoztatta. A polgármester szerint az 
év végéig a Kossuth út teljes hosszában befejeződik a betonárok-fektetés, ezzel a 
felhőszakadásnál kisebb vizeket jól el tudjuk vezetni. Új átereszek kialakítását nem tervezzük. 
  Mindenkit érintő problémaként vetődött fel a kéményseprői díj, amiért a szolgáltató 
aránytalanul kisebb értékű munkát kínál fel. A polgármester szerint ez bizonyára megoldódik 
a Kormány nyárra tervezett rezsicsökkentésével. 
   Arra a kérdésre, hogy az önkormányzat mit tett, hogy a község ne öregedjen el, a fiatalok 
maradjanak itt, a polgármester azt válaszolta, hogy gazdálkodásunk, minden döntésünk 
mögött ez a szándék húzódik meg, ezen túl a közmunkaprogramot tudjuk említeni. Várjuk és 
keressük a befektetőket a strandépítéshez, a Károlyi-kastély felújításához, de ezekben az 
ügyekben kedvező fejlemény máig nem következett be. 
  Az egyik felszólaló ismét felvetette, hogy szegényes az információáramlás a hivatal és a 
lakosság között. A válasz is az volt rá, mint korábban többször: a Parádi Mozaik minden 
önkormányzati döntésről beszámol, de az interneten is olvasható valamennyi ülés 
jegyzőkönyve, maguk az ülések pedig időben meghirdetettek és nyilvánosak. Ahhoz a 
felvetéshez, hogy a testület döntése előtt kérje ki a lakosság véleményét, Szakács József 
képviselő hozzáfűzte, hogy a helyi népszavazás jellegű döntéselőkészítések nehézkessé 
tennék az önkormányzat munkáját, ráadásul számos ügy a részletekben való elmélyülést 
kívánná meg, amit a lakosság jó része idő hiányában vagy más okból nem tudna megtenni. 



Nagy István úgy gondolja, hogy helyes, ha az önkormányzat a fontos kérdésekben kikéri a 
lakosság véleményét, azt azonban nem könnyű eldönteni, hogy mely ügyekben van erre 
szükség. (Csak tavaly 69 határozatot hozott a testület – a szerk.)  
   Orvoslásra váró helyi ügyekről szóltak az emberek. A parádfürdői buszmegálló és a Lapos 
sorsa; a temetőkapu zárva tartása; a szelektív hulladékgyűjtés újraindítása; a Clarissza-forrás 
gondatlan használata (teleszemetelik); a volt dögkút biztonságos lezárása; a Fehérkő út 
bekötése a Fenyő útba. A felvetésekre a polgármester magyarázatot adott vagy intézkedést 
ígért. 
  Amire sem a polgármester, sem a képviselők nem válaszoltak (illetve nem akartak 
válaszolni) egy provokatív kérdés volt: e lap egyik számából idézték a képviselőknek a Helyi 
Levéllel kapcsolatos állásfoglalását, belőle azt, hogy „elátkozott hely” Parád. Mióta az, 
firtatták. A hivatkozott állásfoglalásban azonban nem az áll, hogy elátkozott hely Parád, 
hanem az, hogy mindazon állítások következtében, amivel a Helyi Levél rossz hírünket kelti, 
a levelet olvasó idegenek előtt elátkozott helyként jelenhet meg Parád. 
   A falugyűlésen kevesebben voltak, mint tavaly, ennek ellenére hasznos volt, mert a 
felszólalók lényeges egyéni és közösséget érintő problémákat vetettek fel, és célra törően, 
hosszú kitérők nélkül tanácskoztak. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Vigyázz! Kész! START! 
Nagy István       
  
  A futóversenyeken Vigyázz! Kész! Rajt! hangzik, és eldördül a rajtpisztoly, és a százas 
sprinterek vágtatnak a cél felé, aki nem sérül meg, pár másodperc múlva átfut a célvonalon. 
Kezdést, rajtolást jelent a közmunkaprogram neve is, csakhogy a sportos párhuzamnál 
maradva itt még az is kérdés, hogy látszik-e a cél. Szóval: Parádon valódi hasznot hajtó 
tevékenység-e a közmunka, vagy csak más néven folyósított segélyezés? Kérdéseimre Varró 
Gyula jegyző (és részben Mudriczki József polgármester) mint a program helyi irányítói 
válaszoltak, válaszaik alapján készült ez a helyzetértékelés. 
   A közmunka harmadik éve folyik. Az önkormányzat ma 66 embert foglalkoztat, május 1-
jétől négy hónapon át 6 órás munkaidőben még 16 fő kapcsolódhat be a programba. Az 
önkormányzaton kívül az erdészet, a közútkezelő és a vízügy is alkalmaz közmunkásokat, 
ekképpen összesen százegynehány parádi ember jut munkához. A közmunkások kétharmada 
szakképzetlen, egyharmada szakképzett. Községünkben jelenleg még 44 ember kap 
foglalkoztatást helyettesítő támogatást, közülük a munkavégzésre alkalmasakat igyekszünk 
rotáció alkalmazásával közmunkássá tenni. A közmunkások képzettségük alapján keresnek, 
49000 Ft-tól 60000 Ft-ig terjed a fizetésük. 
  Az újraindítás kezdetén az emberek sorban álltak a hivatal előtt, hogy bekerülhessenek a 
közmunkaprogramba. Gyakran kérnek előleget az esedékes fizetésből – kell a pénz, és kell a 
munka. 
   Önkormányzatunk jóváhagyott terv szerint dolgozik, a munkákra csoportokat, brigádokat 
szervezett, de a csoportokat szükség szerint más területekre is átirányíthatja. Parádon 
mezőgazdasági út karbantartási, állattenyésztési és intézményfenntartói munkákat végeznek a 
közmunkások. Az önkormányzati tulajdonban levő mezőgazdasági utak karbantartására 
évtizedek óta nem került sor, azokat visszahódította a természet. Mára a 30 Km-es külterületi 
úthálózatból mintegy 15 km hosszúságú utat tisztítottunk ki, ezáltal az erdők és szántók 
megközelítése könnyebb lett, a kitermelt fából pedig telente tűzifát juttathatunk a 



rászorulóknak. A munkák következtében a gondozottság képzetét kelti a táj a helyiekben és az 
idegenekben is, amiként a közutak mentén, parkjainkban, a temetőben és a vízfolyások 
mentén is ezt lehet tapasztalni. 
   Óvatosan fejlesztve, de a terület növelésével folytatunk növénytermesztést. Tavaly sem a 
töktermesztés, sem a lucerna- és csenkeszfű termesztés nem hozta meg a várt eredményt, 
főként a szárazság és a kóborló lovak miatt. Ha a legelő tisztítását is ide vesszük, az idén kb. 
10 hektárt akarunk művelni. A rendőrlakás mögötti kertben és a Sziget-oldali parcellában 
krumpli, több hektáron pedig csenkeszfű és lucerna lesz. Az utóbbiakat a vadásztársaságok 
illetve a Cifra lótartói szinte korlátlan mennyiségben átveszik. A kóborló lovak ellen 
villanypásztort akarunk felszerelni. 
Az állattartás gyakorlatilag abban áll, hogy üzemeltetjük a Cifra istálló és kocsimúzeumot, itt 
lóápolókat, karbantartókat, őröket és tárlatvezetőt foglalkoztatunk.  
  Település- és intézményfenntartásra 22 személyt alkalmazhatunk. Közterületeinket 
gondozzuk (söprés, virágosítás, télen hóeltakarítás a járdákról is). A timsóbányához tartozó 
medencékhez, lúgzókhoz 3 fő van rendelve. Öt intézményünkben fűtési, karbantartói 
munkákat folytatunk, festő-, kőműves- és ácsmunkák következnek. Ez a csoport dolgozik a 
temetőkertben is – úgy vélem, aki járt ott, tanúsíthatja, hogy ilyen jó állapotban a temetőkert 
még nem volt. Az emberek körbekerítik a temetőt, a temetőút kerti szegélyének lerakásával 
előkészítik az út aszfaltozását, másütt járdát építenek majd, és dolgoznak a hivatal illetve a 
Clarissza-forrás tetőszerkezetének felújításán, a játszótéri kerítés festésén főként 
segédmunkásként. A belterületi vízelvezetést is felvállaltuk, ez azt jelenti, hogy az 
önkormányzat tulajdonában levő – tehát nem a lakóházak előtti –árkokat karbantartjuk, illetve 
újakat ásunk, ilyen pl. az Émályon létesített övárok. 
   Fő törekvésünket, a turizmus fejlesztését az említett munkák egy része szolgálja, ezek közül 
kiemelendő a fehérkői önkormányzati erdő régi úthálózatának helyreállítása (ezeket is benőtte 
az erdő). Ezeket majd részben a kórházi betegek, de főként az ide látogató vendégek 
használnák. Az erdei séta vonzerejét azzal szeretnénk megnövelni, hogy a hegy magaslati 
pontján (Balti, 305) kilátót építenénk. Erre a pályázat be van adva. 
        Az országos közmunkaprogram célja az lenne, hogy az embereket segítse vissza a munka 
világába, hogy majd a közmunkaprogram befejeztével a termelő munkába is be tudjanak 
kapcsolódni, de cél az is, hogy az egyes programelemek majd állami támogatás nélkül is 
megállni képes termelői egységekké váljanak. Erre ma nálunk és a környékbeli településeken, 
amelyeknek a programját ismerjük, nem sok esély mutatkozik. Vannak helyek, ahol a 
mezőgazdasági illetve állattenyésztői tevékenység sokkal jelentősebb, és ennélfogva pl. a 
szociális szövetkezet létrehozására és az önellátásra ma jobb a kilátásuk, ilyenek pl. Bodony 
és Mátraderecske. Bodonyban növénytermesztéssel, Mátraderecskén sertéstenyésztéssel 
foglalkoznak. Ma a program minden elemét pénzeli az állam – a sertéstenyésztéshez pl. az 
állatok árát, tartásuk költségeit, élelmezésüket, amiért az önkormányzatnak vállalnia kellett, 
hogy 3 év múlva a tevékenység önellátó lesz. Egy szakember előadásából tudható azonban, 
hogy pl. egy 600 darabos sertéstelepet 3 embernek kell ellátnia, akkor kifizetődő. 
  A leírtakból látszik, hogy a közmunkaprogram a jelenlegi formájában támasz a benne 
résztvevőknek, és értéket is teremthet az önkormányzatoknak, a településeknek. Ez Parádon is 
fennáll.  

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 



BESZÉLGETÉSEK 
 

 „Tűzre, vízre vigyázzatok!” 

Tarnóc András 

   Sajnos, manapság alig hallgathatjuk a híreket, vagy olvashatjuk az újságot anélkül, hogy 
valamilyen tűzesetről ne kapnánk tudósítást. Azonban ha megtörténik a baj, a segítség talán 
közelebb van, mint gondolnánk. Többek között erről is beszélgettünk Gáspár Imrével, Parád 
Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete vezetőjével. 
   - Habár a helybeliek számára ez nem teljesen újdonság, mivel a faluban mindig is volt 
tűzoltó csapat, kérem, röviden mutassa be a gárdát! 
  - Több mint 53 éve vagyok tűzoltó, és 2006-tól, az előző vezető halála óta irányítom a 
csapatot. Jelenleg 21 tagunk van, 18-an vizsgázottak, de tag nálunk a polgármesterünk is. 
Büszkén mondhatom, hogy Parád legrégibb civil szervezete vagyunk. Egyesületünk tagja a 
Magyar Tűzoltó Szövetségnek, amely 2016-ban fogja ünnepelni fennállása századik 
évfordulóját. 
   - Az átlagember számára az önkéntes kifejezés inkább lelkes mint szakmailag képzett embert 
jelöl, így van ez Önökkel is? 
   - Biztosíthatom, hogy a mi esetünkben ez nem így van. A lelkesedés ugyan dicsérendő 
dolog, de önmagában nem elég. Szervezetileg a Heves Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatósághoz, illetve az Eger Hivatásos Tűzoltósághoz tartozunk. Amint említettem, 18 
tagunk vizsgázott, miután részt vett egy 40 órás tanfolyamon, amelyen főként a műszaki 
mentés és az oltástechnika került előtérbe. Rendszeresen veszünk részt gyakorlatokon, 
legutóbb éppen Recsken gyakoroltunk hivatásos kollégáinkkal együtt. A hivatásos védelmi 
szervekkel való együttműködésen túl évente veszünk részt regionális és országos versenyeken 
is. 
   - Milyen gyakran van „élesben” szükség a munkájukra? 
   - Tavaly 14 esetben volt vonulásunk, legtöbbször tarlótüzekhez riasztanak minket, de 
nemrégiben egy lángra kapott melléképület oltásánál is segédkeztünk. Sikerült megfékezni a 
lángokat, és szerencsére emberéletben nem esett kár. 
   - Hogyan történik egy vonulás? 
   - A nap bármely szakában, beleértve az éjszakát is, mi vonulásra készen állunk, és azonnal 
bevethetőek vagyunk. Nappal a Polgármesteri Hivatal ügyeletén (544-072) keresztül vagyunk 
elérhetőek, éjszaka pedig a saját telefonomon, mind a vezetékes, (364-446) mind a mobil (06 
70 600 3253) számon. Három tagunk mindig ügyeletben van. Ugyanakkor, ha a Heves 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, vagy az Eger Hivatásos Tűzoltóság központi számát 
hívják, akkor is mi vonulunk elsőnek a helyszínre, mivel automatikus riasztást kapunk tőlük.  
A riasztás után riadólánc formájában minden tagunkat értesítjük, és 10 percen belül a 
helyszínre érünk. Fő feladatunk, hogy elérjük, hogy a tűz ne terjedjen tovább. Nemcsak 
vonulási, hanem adminisztratív és beszámolási kötelezettségünk is van a felettes megyei 
szervek felé, hiszen minden esetben szigorú jegyzőkönyvezési és jelentési feladataink vannak.  
   - Milyen felszereléssel rendelkeznek? 
   - Talán sokan látták már udvaromban a szerkocsit, amelyet saját magam újítottam fel. A 
jármű egy régi UAZ vázára épül, de műszakilag kifogástalan állapotban van, és azonnali 
bevetésre kész. Köszönet illeti meg mindazokat, akik önszántukból segítettek az autó 
megjavításában. Van rajta többek között 1000 liter víz, nagy mennyiségű poroltó anyag, és 



egy 300 méter hosszú tömlő, egyúttal a Takarékszövetkezet régi tárhelységében elhelyezett 
raktárunkban nagy teljesítményű szivattyúk, aggregátorok, kompresszorok és más fontos 
felszerelések találhatóak. 
   - A híradásokból megtudhatjuk, hogy a Tűzoltóság feladata nemcsak tűzvédelmi jellegű. 
   - Ez így van nálunk is. Nagyobb baleseteknél a helyszínt biztosítjuk, és természetesen 
mozgósíthatóak vagyunk műszaki mentés esetén, illetve árvíz vagy viharkárok elhárítása 
céljából. Kiemelném azt is, hogy amióta az Eger Hivatásos Tűzoltóság a Heves Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság kötelékébe került, hatósági feladatokat is ellátunk. 
   - Több mint félévszázados tűzoltó múlttal hogyan összegezné tapasztalatait, mit üzen a 
parádiaknak? 
   - Először is szeretném megköszönni az önkormányzat és főként polgármester úr 
támogatását, továbbá azt is, hogy a közmunkás csoport is segíti munkánkat. Hosszú 
szolgálatom alapján bátran mondhatom, hogy a tűz és más káresetek elhárításánál 
legfontosabb a megelőzés, illetve az ehhez nélkülözhetetlen közös felelősségérzet. Ha 
bármilyen baleset, tűzeset történik, az nemcsak az elszenvedő kára, hanem az egész falu 
vesztesége. Ezt tartom a leglényegesebbnek, és ezeket a gondolatokat szeretném továbbadni 
az utánam jövő generációknak. 
     
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
A versszerető nyugdíjas 
Simon Ingrid 
 
   Csortos Józsi bácsi 79 éve született Parádóhután és azóta is ott él unokájával, Timivel és 
annak férjével, Róberttel. Felesége, Juliska néni 2006-ban hunyt el. Ezek után egyedül maradt 
gondolataival, melyeket legtöbbször vers formájában papírra is vetett. Kiskora óta rajong a 
versekért. Egyik nagy szenvedélye közé tartozott és tartozik ma is a versmondás, de már 
katonaként kipróbálta magát a versírásban is. Máig nagy kedvence Petőfi, Ady és József 
Attila. Sok versüket kívülről tudja. Mosolyogva teszi hozzá, hogy Gárdonyi „Április végén” 
című költeménye olyan, mintha ő írta volna. 
   Felesége halála után egyre inkább egyedül érezte magát, így 2007-ben belépett a parádi 
nyugdíjas klubba, melynek azóta is oszlopos tagja. Kéthetente vasárnaponként szoktak 
találkozni, s ilyenkor közösen énekelnek, beszélgetnek, vagy épp készülnek fellépéseikre. 
Józsi bácsi eleinte minden ilyen vasárnapi alkalomra írt egy verset, melyet klubtársainak is 
előadott. Érezte, hogy a klubban becsülik versszeretetét, s ez jó érzéssel töltötte el. Tehetségét 
felismerve bátorították őt, hogy vegyen részt a nyugdíjasklubok számára kiírt 
szavalóversenyeken. Szívesen vette a bíztatást, s azóta már több emlékversenyen is nagy 
sikerrel szerepelt. Legutóbb, 2012-ben Egerben a megyei versenyen továbbjutott a regionális 
döntőbe, melyet Miskolcon rendeztek meg, onnan pedig tovább jutott Szolnokra, az országos 
döntőbe. Az ilyen események mindig valamiféle pluszt adnak az embernek, hiszen újabb 
élményekkel gazdagodhat, új kapcsolatokat, új értékeket, vagy éppen új ismeretek szerezhet. 
Ez Józsi bácsinál is így történt, hiszen rengeteget tanulhatott Sárosi Kinga színésznőtől, aki a 
regionális versenyre készítette fel további 3 versenytársával együtt, az egri Gárdonyi Géza 
Színházban. Természetesen a versenyekre mindig szívesen elkíséri valaki klubtársai közül is. 
Állandó kísérője és segítője Szakács Béláné klubvezető asszony. 
   - És mikor tanulja a verseket? – kérdeztem.  



   - Leginkább éjjel szoktam. Rossz alvó vagyok, így sokszor nem tudok aludni. Olyankor 
felkelek és olvasgatok, vagy ha megjön az ihlet, írok is. Egyik éjjel például rosszat álmodtam. 
Azt álmodtam, hogy megvakultam, és az unokám vezetett engem. Felébredtem, és rögtön 
versbe is foglaltam a gondolataimat. 
   És Józsi bácsi már mondja is nekünk a verset fejből, melynek első versszaka így hangzik: 

Országúton, poros úton öregember ballag, 
Ráncos kezét, kérges kezét unokája fogja. 

Fehér botját, aki látja, utat enged néki, 
Könnyes szeme mindig csak a sötétséget nézi. 

- Most, hogy már megbizonyosodtunk arról, hogy a versmondásban és versírásban is 
tehetséges, árulja el nekünk, melyiket szereti jobban? 
- A versmondást! – feleli határozottan. - Volt egyébként olyan alkalom is, amikor a saját 
versemet szavaltam el egy ünnepségen. De hozzá kell tennem, mindezt nem azért teszem, 
mert híres szeretnék lenni, egyszerűen csak örülök annak, ha verseimmel örömet szerezhetek 
másoknak is. 
   Befejezzük a beszélgetést, Józsi bácsi mosolyogva köszön el. Ez a mosoly egyébként 
számtalanszor kiült az arcára a beszélgetés alatt. Vajon a versszeretetének is köze van a 
mosoly forrásához? 

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Öt gyerek híján 
Nagy István 
 
   Csizmadia Georgina és Balog József élettársi kapcsolatban élnek a II. Rákóczi Ferenc úti 
lakásban. Öt gyermekük van, négy lány és egy fiú, a legkisebb kétéves, a legnagyobb nyolc. 
Júliusban egy éve lesz, hogy mind az öt gyermeket elvitték tőlük. Mi lesz a családdal, melyik 
helyzet lesz tartós, a családi együttlét vagy a szétszakadás? Leginkább ezt szerettem volna 
megtudni Georginától, amikor felkerestem őt. 
  A ház egybeépült a régi vályogházzal, hibátlannak látszik, a hátsó traktus azonban 
megroppant, a fala kidűlő félben van. Az udvaron rend van, egy asztalka, két szék oda 
készítve a beszélgetéshez. 
   A kérdésre, hogy hol vannak most a gyerekek, Georgina elmondja, hogy a három nagy 
Andornaktályán, a két kicsi Hevesen van nevelőszülőknél. Tavaly, július 23-án Egerbe kellett 
vinni mind az ötüket, a nagyobbakat befogadó otthonba, a két kicsit a szalaparti 
csecsemőotthonba. 
   - Nem mertem nekik megmondani, hogy hova viszem őket. Azt mondtam, hogy táborba 
mennek, és a két nagyobbnak azt hajtogattam, hogy a kisöcsétekre vigyázzatok. Próbáltam 
nem sírni, de ez nem mindig sikerült. Szerencsére mindkét nevelőszülő jól végzi a dolgát, 
nagy tapasztalattal rendelkeznek, egyikük az enyéim előtt már harminchat gyereket nevelt. A 
hevesiek romák, de a tisztaságot, a gondoskodást a nem romák is megirigyelhetnék. Jól 
bánnak a gyerekekkel, rendesen étkeztetik őket, pedig a kicsi tej érzékeny is, és nem kérik, 
hogy a gyerekek anyának szólítsák őket. Anyu nekik én maradtam. 
   - Szoktak találkozni? 
   - A számlákat ki tudjuk fizetni, az az első, de utána a buszköltség jön, és csak aztán a 
magunk megélhetése. Minden második szombaton megyünk hozzájuk a férjemmel. 
   - Dolgoznak mindketten? 



   - Egy ideje szerencsére mindketten. Korábban én gyesen voltam, a férjemnek hol volt 
munkahelye, hol nem. Most az Erzsébet Szálló foglalkoztatja, én három hónapig 
foglalkoztatást helyettesítő támogatást kaptam, 22.800.-Ft-ot, de most közmunkás lettem, 
többet viszek haza. 
   - Jól van ez így, ahogy van? 
   - Anyagilag meglennénk, bár a kölcsöntörlesztéssel a férjem nem bír, de az elmondhatatlan 
szomorúság, hogy nincsenek itt a gyerekek. Minden este kiteszem a fényképeiket az asztalra, 
mindegyiket szólítom a nevéről és sírok egy sort. De az biztos, hogy haza fogom hozni őket. 
   - De miért kellett megválni tőlük?    
   - A tavalyit megelőző években nehezen éltünk. Kevés pénzünk volt, Jóska nem dolgozott 
folyamatosan, és ha ivott, akkor megvert engem is, a gyerekeket is. Családon belüli erőszakért 
kapott is több éves börtönt három évre felfüggesztve. Ez, de főleg a gyerekek hiánya teljesen 
megváltoztatták. Az elvonót sikerrel állja, itthon nincs balhé, csak a csend, dolgozik, 
márpedig ha ő dolgozik, a munkáját csak dicséri mindenki. És józanon a szívét-lelkét 
beleteszi az itthoni életbe is. A múltbeli rossz élet igaz, de hányan élnek rosszabbul, mint 
ahogyan mi éltünk. Fűtés, villany, víz mindig volt, a helyi családsegítőtől én segítséget nem 
kaptam, de még megértést se. Az igazi segítség az lett volna, ha munkához segítettek volna. 
Szakmunkás bolti eladó vagyok, de magam hiába keresek munkát. 
   - Vissza akarja kapni a gyerekeit. Teljesülhet ez? 
   - Én hivatalosan se mondtam le róluk. A visszakerüléshez a gyámhatóság feltételeket 
szabott, a múlt havi felülvizsgálaton ezeknek még nem tudtunk megfelelni. Előírás, hogy ezen 
az egy földszinti szobán kívül, amiben mindannyian laktunk, legyen külön helyiség a 
gyerekeknek. Az emeleti részt alakítgatjuk így, de kell külön fürdőszoba is, mert ugyan az 
öreg házban van, de  az életveszélyes lett, a fürdőszobára is kellene vagy ötvenezer forint, az 
nekünk nagy pénz, nehezen megy. A következő felülvizsgálat szeptemberben lesz, remélem, 
hogy jóra fordul. Addig még nagyon sok nap lesz gyerekek nélkül. 
   Eddig a beszélgetés. Azokban a napokban részt vettem a 15 éve fennálló Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálat évente szokásos tanácskozásán, ahol Balogék esetén kívül a szolgálat 
más családokat érintő munkájáról is értesülhettem. Bükerné Huszár Erzsébet vezető elmondta, 
hogy a Balog gyerekeket ki kellett emelniük a családból, mert a lakáskörülmények nem voltak 
megfelelők, az apa verte a családot, a gyerekek testi és szellemi fejlődése veszélyben volt. 
   A vezető asszony beszámolójából - amiben megkísérelte összegezni az elmúlt tizenöt évben 
végzett tevékenységüket is - kiderült, hogy az öt Balog gyereken kívül az előző években még 
hat gyerek családból történő kiemelését kellett kezdeményezniük. Parádon sem javul a 
helyzet, hanem romlik: 2012-ben több védelembe vételre került sor, mint bármely más 
korábbi évben (3 család, 13 gyerekkel). Szerencsére jól érzékelhetik a bajba jutott családok 
felől érkező bizalmat és az igényt arra, hogy segítsenek. Az óvónők, a tanárok, a védőnő, az 
orvos, a rendőr, a hivatal dolgozói példásan tudnak együtt dolgozni. Ennek ellenére a 
legfontosabb eredménynek azt tartják, hogy el tudták érni, hogy a rosszabbodó helyzet 
ellenére sok parádi és bodonyi gyerek maradhatott a családjában 18 éves koráig. A Szolgálat 
működéséről Mudriczki József polgármester úgy vélekedik, hogy jól szervezetten és 
lelkiismeretesen teszi a dolgát, igaz ez akkor is, ha olyan helyzetek is adódnak, amikre 
munkájukkal már nem képesek hatni. 
 
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 



  KÖZLEMÉNYEK 
 
 
Tájékoztatás a Heves megyei területfejlesztési tanácskozásról 
 
   A Heves Megyei Önkormányzat 2012 év végén megkezdte Heves megye területfejlesztési 
koncepciójának elkészítését. A dokumentum megfogalmazza a megye 2030-ig terjedő 
jövőképét, valamint az ennek eléréséhez szükséges stratégiai célokat és feladatokat. A 
célkitűzések precíz meghatározásán túl rendkívül fontos tény, hogy a koncepció megalapozó 
dokumentuma lesz a következő európai uniós pénzügyi időszak fejlesztési és forráselosztási 
alapelvei tervezésének. A koncepció összeállítását az Eszterházy Károly Főiskola és a Károly 
Róbert Főiskola, valamint a Heves Megyei Önkormányzat közösen végzi. Annak érdekében, 
hogy az érintett partnerszervezetek érdemben is bekapcsolódhassanak a munkafolyamatba, 
2013. március 25. és 29. között fórumsorozatot szerveztek Heves megye minden 
járásközpontjában. A rendezvény elsődleges célja, hogy minden érintett megoszthassa 
észrevételeit a koncepcióval kapcsolatban, illetve konstruktív javaslatai beépítésre 
kerülhessenek a dokumentumba. A Mátra északi völgyét illetően és Parád tekintetében 
részemről elhangzott felszólalásban kifejtettem, hogy a fő iránynak a gyógyászat (Parádfürdői 
Állami Kórház) a gyógy-turizmus és az idegenforgalom fejlesztése a kívánatos, természetesen 
kisebb ipar, elsősorban könnyűipar térségbe telepítése is fontos, hiszen a lakosságmegtartó 
képességnél jól jön, ha ipari munkahelyek is vannak a mikrotérségben. Többünktől is 
elhangzott a 24-es út rendbetételének fontossága, valamint a térségben működő cégek, az 
Egererdő Zrt., a Bükki Nemzeti Park összefogásával létre jöhető projektek megvalósítása, 
olyanoké, amilyeneket az elfogadott Rendezési Tervünk is támogat. Ilyen, lehet az Ilona-
völgy fejlesztése, vagy libegő építése Parádóhutáról a Kékesre. Ezek az elképzelések mind azt 
célozzák, hogy minél több itt töltött vendégéjszakát generáljunk a településnek, a térségnek. 
Meggyőződésem, hogy Heves Megye jó úton jár, amikor hosszú távú tervet készít, hiszen 
ezek az elképzelések kerülhetnek azok kezébe, akik az elkövetkező EU-s támogatásokról 
dönthetnek. 
 
                                                                                         Mudriczki József 
                                                                                             polgármester 
 
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 

HÍREK 
 
     * A március 15-i parádi ünnepség után Fejes (Alsó) András bodonyi lakos meghívta az 
egybegyűlteket ünnepélyes zászlókitételükre. Fejes András és barátai saját költségükön a 
háború előtti hagyományt folytatandó a bodonyi templom tornyára is kitűzték a nemzeti 
zászlót. 

* A Parádi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat éves tanácskozását tartotta, amin 
Bükerné Huszár Erzsébet értékelte az éves munkát, és emlékeztette a tanácskozókat arra, 
hogy a Szolgálat 15 éve dolgozik, munkájukat mind a megsegített családok, mind az 
önkormányzat elismeri. 



* Területfejlesztési konferencia Parádon (turizmus, gyógy-turizmus, idegenforgalom) 
* Az önkormányzat által meghirdetett konyhakert művelési akció keretében 48 fő igényelt 

vetőmagokat, hárman szántatták fel a kertjüket. 
 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 
Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér ebben az évben már számos programot tudhat 

maga mögött. Januárban Csortos Júlia és párja, Tekse Gábor tartott előadást az El Camino-i 
zarándoklatukról. Februárban megrendezésre került a máig „visszhangzó” RetroDisco, 
melyen a fiatalabbak és idősebbek egyaránt részt vettek. 

Ezt követően február 20-án „Kattints rá nagyi!” néven elindult számítógépes 
tanfolyamunk, melynek célja az volt, hogy megtanítsuk az idősebb korosztály tagjait a 
számítógép használatára, elsősorban az internet elérésére, kezelésére. A tanfolyam 
sikerességét mutatja az állandó 16-17 fős 
létszám. 

 A következő hónapban 
hagyományunkhoz híven megtartottuk nőnapi 
ünnepségünket, melyen Mudriczki József 
polgármester úr köszöntötte községünk lányait, 
asszonyait és nagymamáit, majd a Gyöngyösi 
Játékszín népi színművek előadásával teremtette 
meg a délután hangulatát.  

Március utolsó hetében „Ilyen csoda 
volt…Szabó Magda” címmel tartott előadást az Eszterházy Károly Gyakorló Általános Iskola, 
Középiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény könyvtáros tanára, Albert Anikó. 
Csuhány Bence, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Heves megyei referense a Magyar 
Nemzeti Vidéki Hálózat tevékenységéről, felépítéséről tájékoztatta az érdeklődőket, majd a 
hét befejező programjaként Czene Imre adott tippeket az alternatív energiák alkalmazására.  

Április első napjaiban az Europass önéletrajz elkészítésének előnyeiről, illetve az 
elkészítés folyamatáról tudhattak meg többet a 
közfoglalkoztatásban dolgozók. 

Az előadás folytatásaként április 17-én 
Hegedűs Pál, a Heves Megyei Kormányhivatal 
Munkaügyi Központjának munkatársa ismertette meg 
velünk az álláskeresésben eredményesen 
hasznosítható legfontosabb álláskeresési technikákat. 
Április 23-án elindult a parádi olvasóklub is, melyet 
ezek után rendszeresen szeretnénk működtetni. 

 



Az IKSZT programjai 
 

Május hónap: 

05.08. – Egészségvédő délután a Közösségi Házban 
 
A délután folyamán Dr. Vas Leona „Amit a homeopátiáról tudni kell” címen tart 
tájékoztató előadást. Ezt követően 
egészségügyi szűréseken vehetnek részt a lakosok (pl. vércukormérés, koleszterinszint mérés, 
testösszetétel mérés).  

05.11-12. – Molnár László helyi képzőművész Op-
art metszeteinek kiállítása 
 
A kiállítás megnyitója május 11-én 17:00 órakor 
lesz a Közösségi Házban, de május 12-én is 
megtekinthető 10:00-tól 16:00-ig. Minden 
érdeklődőt szeretettel várunk! 
 
05. 19. – Múzeumi Világnap alkalmából körséta 
Parádfürdőn 
 
Parádi séta parádiaknak és az érdeklődő turistáknak. 
Ez alkalommal bemutatjuk Parádfürdő építészeti és 

történelmi múltjának emlékeit. 
05.22. – „Netezz biztonságosan” – előadás 
Az előadás keretében az internetezés veszélyeiről tudhatnak meg többet az érdeklődők. 
05. 30. – Olvasóklub 
 

Június hónap: 
 
06.12. – Ügyfélkapu bemutatása - előadás  
 
Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus ügyfélbeléptető és azonosító rendszere. 
Biztosítja, hogy felhasználói a személyazonosság igazolása mellett, egyszeri belépéssel, 
biztonságosan kapcsolatba léphessenek az elektronikus közigazgatási ügyintézést és 
szolgáltatást nyújtó szervekkel. Az Ügyfélkapun belépve a felhasználó személyes 
ügyfélkapu felületére jut. Ide érkeznek a hivataloktól kapott dokumentumai, értesítései és itt 
adhatja fel Ön is dokumentumait. 
A programok időpontja természetesen változhat, éppen ezért kérünk mindenkit, hogy kísérjék 
figyelemmel a faluban elhelyezett IKSZT-s plakátokat, illetve facebook oldalunkat, melyet 
folyamatosan frissítünk az aktuális eseményekről. 
 

Ügyfélfogadás: hétfőtől péntekig 8:00-16:00-ig a Közösségi Ház félemeletén 
Elérhetőség: Tel.: 06/20 466-8890    E-mail: iksztparad@gmail.com 

 
         Simon Ingrid 
 

 



Közérdekű közlemény 
 

Értesítjük a lakosságot, hogy az éves lomtalanítás tervezett időpontja: 
 

2013. május 29-30. (szerda, csütörtök) 
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

M E G H Í V Ó 
Szeretettel hívunk minden óvodás és iskolás gyermeket és kísérő szüleiket a parádi 

GYERMEKNAPRA 
2013. JÚNIUS 1-JÉN  9-16 óráig 

Programkínálat: íjászat, arcfestés, tetoválás, lovaglás, kézügyesség-fejlesztés, ugrálóvár 
használat, trambulin, terepautózás, láncos hinta, sergő, akkumulátoros autó használata, 

tűzoltós célbalövés. 

Kötött idejű program: 10 órától kerékpáros közlekedési verseny 

14-15 óráig favágó bemutató, 15 órától SZANDI-koncert 

A programokon való részvétel gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt ingyenes. 

A gyerekeknek a fagyi is ingyenes. (Köszönet a támogatóknak, kivált a bodonyi, a parádi 
önkormányzatnak és az ÉRV Zrt-nek.) 

                                                                  Az iskola szülői munkaközössége és tanári kara 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
                                                      Anyák napja alkalmából szeretettel köszöntjük az         
                                                                                     édesanyákat. 
 

„Édesanyám, egyetlen, drága, 
  te szüzesség kinyílt virága 
  önnön fájdalmad boldogsága.”  
   (József Attila) 

 
 
 

Parádi Mozaik  

Parád Nagyközség Önkormányzatának Információs lapja  
Felelős kiadó: Mudriczki József polgármester  

Főszerkesztő: dr. Nagy István  
Szerkesztők: Csortos Béláné és dr. Tarnóc András 

Elérhetőség: paradimozaik@t-online.hu Tel.: 544 058  
Készült: REGIOCON KFT. Nyomdaüzem Kompolt 


